Empirische filosofie
als ontologie van
de moderne ervaring
Een pleidooi voor een andersoortige filosofie
RenéBoomkens

V o o r a f ; de e r v a r i n g a l s p r o b l e e m
'De moderniteit is geobsedeerd door ervaring. Van Bacon tot Husscrl, van Faust
tot Sherlock Holmes, van don Juan tot Jules Verne, van don Quichotte tot Mick
Jagger. (...) Het hoeft geen betoog: de moderne mens is verslaafd aan ervaring. Hij
is belust op sensaties. Hij accumuleert belevenissen. Hij verwerft erva.ringsk.api~
taai: in ontdekkingstochten, avonturen, in erotiek, toerisme, sport, in snelheidsmachines, verdovende middelen, relaties, zelfontplooiing, therapie, consumptie.
Wellicht onder druk van de snelheid van de technologische wereld, zoekt hij
naar steeds sterkere en steeds meer afwisselende prikkels. Men zou er een woord
voor kunnen bedenken: de "verheviging". (...)
Wat is moderniteit? (...) De moderniteit ervaart zich als nieuw en zoekt de
maatstaven voor de tijd in het eigen tijdperk. (...)
Wat heeft moderniteit te maken met ervaring? Of eerst nog: wat is ervaring?
Ervaring, zegt Aristoteles, is een vorm van vertrouwdheid met de dingen. Ervaring gaat samen met oefening, het is een verworvenheid die gebaseerd is op herinnering. "Uit de herinnering komt bij de mensen de ervaring voort; pas vele
herinneringen van eenzelfde zaak brengen de bekwaamheid (dynamis) van de ervaring voort/' (...) Bij Aristoteles hangt het begrip samen met tedtnk (kunstvaardigheid) en zelfs eptstemè (weten). (...) Empciria omschrijft Aristoteles (...) als "het
weten van het bijzondere" (tegenover kennis die een weten is van het algemene).
Een ervaren schrijver bij voorbeeld is iemand die vertrouwd is met de zeer specifieke activiteit van het uitspinnen en weven (vaak ook verlappen en versnijden)
van teksten.
Dit oude ervaringsbegrip wordt in de moderniteit geproblematiseerd. De
grote breuk of omwenteling in het weten die de moderniteit opent, omschreef
Lyotard als het samenkomen van de theorie met de techniek, van tJieoria: het zuivere schouwen der goddelijke orde ais doel op zich, en tecfinè: toepasbare vaardigheid. Wat voor de Grieken gescheiden was, werd in de moderniteit verbonden.
Door deze ingreep ontstond een nieuwe eenheid van weten en techniek, wat Lyo~
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tard "techno~science?? noemt, en wat in feite reeds aangeduid wordt door de
term "techno-logie" Dat betekent dat men het weten van het bijzondere moet
kunnen gebruiken voor het weten van het algemene en omgekeerd: de "experientia" voor de theorie, en de theorie voor de "toepassingen". Deze verbinding
kennen we als de moderne "empirische wetenschap". Het moderne filosofische
discours over ervaring heeft (van Bacon, tot de Wiener Kxeis) getracht de objectie»
ve kennis te funderen in de "enipeiria", opgevat als zintuiglijke ervaring. Vervolgens (of daarnaast) hebben filosofen ook verwoede pogingen ondernomen de
subjectieve kennis en de interne subjectieve processen te redden en te rechtvaardigen (van antirationalistische romantiek, via levensfilosofie tot fenomenolgie
en existentialisme). (...)
Men zou zover kunnen gaan te stellen: de moderne filosofie is een. vertoog
over ervaring/ (De Cauter 1995,11-15)
Dit lange citaat uit het prachtige boek Archeologie van de kick van de Belgische filosoof
en kunsthistoricus Lieven de Cauter dient als schot voor de boeg van een betoog dat
niet zozeer een pleidooi wil zijn voor empirische filosofie als wel een soort bewijsvoering achteraf voor de bewering dat de belangrijkste moderne filosofie in feite een
vorm van empirische filosofie was en nog steeds is.
Natuurlijk is de term "empirische filosofie' zelf ongelukkig. Ze suggereert een
soort epistemologische voorrang van de directe ervaring. Maar die suggestie is verdraaglijk en niet onoverkomelijk na de linguktk turn, misschien zelfs een lichte correctie van een al te grote wending. Niemand wil of hoeft terug naar de tijd van Husserl en Carnap. Maar De Cauter wijst ons er fijntjes op dat we desondanks iets delen
met deze filosofen: namelijk dat de ervaring voor moderne subjecten een probleem
is; geen probleem dat met een eenvoudige technische ingreep valt te verhelpen,
maar een probleem waar de mogelijke technische ingreep bij is inbegrepen. Ervaren
zelf is geen vanzelfsprekendheid meer, en Aristoteles' naturalistische fundering van
ervaring in geleidelijkheid of oefening, is inmiddels hopeloos betekenisloos geworden. Zij was afhankelijk van een voorstelling van de menselijke levensloop die nog
steeds denkbaar en ook nog wel aanwezig zal zijn, maar die tegelijkertijd volkomen
arbitrair is geworden: 'Ja, zo zou het ook kunnen", mompelen we nu. Maar voor de
hand liggend is het zeker niet.
Modernisering is voor velen een zeer nieuwe ervaring. Het is van enig belang te
beseffen dat onze ouders en grootouders in vele opzichten nog leefden in de aristotelische ervaringswereld, anders gezegd: de wereld van de kleine negotie, de manufactuur, de lokale markten en het plaatselijke verenigingsleven. De door De Cauter
beschreven problematiek van de moderne ervaring als een problematiek van de ervaarbaarheid deed zich voor de meerderheid van de mensheid pas zeer recent, voor
het eerst voor; voor het Europese platteland pas na de Tweede Wereldoorlog, voor
belangrijke delen van de Derde Wereld pas de laatste decennia. Waker Benjamins
poging zoiets als een 'moderne ervaring' te formuleren begint pas de laatste twintig
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jaar werkelijk een serieuze zaak te worden. Benjamin kan, zeventig jaar na dato, zonder problemen worden uitgeroepen tot een van de belangrijkste filosofen van deze
eeuw, simpelweg omdat hij nog steeds een van de weinigen is die inderdaad een poging heeft gedaan de idee van een typisch moderne mating een positieve invulling te
geven. Anders gezegd: als een van de weinigen, zeker onder zijn tijdgenoten, heeft
hij getracht, uitgaande van. de moderne ervaring zelf, diezelfde ervaring te begrijpen
als meer dan een probleem alleen. Daartoe introduceerde hij de gedachte van een
transformatie van ons waarnemingsapparaat, die we nog het beste zouden kunnen
begrijpen als een soort darwinistische aanpassingsstrategie aan radicaal veranderde
leefomstandigheden.
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Benjamins empirische

filosofie

Ik noem hier de figuur van Benjamin om twee redenen. Allereerst is hij een perfect
voorbeeld van De Cauters stelling dat de moderne filosofie in hoge mate een filosofie van de ervaring is, een filosofie waarvoor de ervaring een centraal probleem
vormt. De tweede reden luidt dat we juist met behulp van Benjamin kunnen vaststellen hoe weinig desondanks de moderne filosofie een. empirische filosofie is geweest. Benjamin stond en staat nog steeds vrij apart in de moderne filosofie, in een
schemerige uithoek, waar restjes metafysiek en mystiek én halfserieuze praktijken.
als de essayistiek en de literatuurkritiek en 'pseudowetenschappen' als psychoanalyse en kunstkennerij hun toevlucht hebben gevonden. In deze uithoek zullen we
geen filosofische praktijk vinden die op zoek is naar de geprivilegieerde en gouden
toegangsweg naar 'de' ervaring, maar wel een filosofie die in die zin empirisch is dat
zij de ervaringswereld, en de ervaarbaarheid van de wereld, als filosofisch probleem
stelt. Zij kent geen methodologisch privilege toe aan de een of andere onmiddellijke
ervaring, zoals de fenomenologie, noch vindt ze in de onmiddellijke of natuurlijke
ervaring een normatief of esthetisch fundament, zoals de levensfilosofie die zocht.
Voor de empirische filosofie is alle ervaring ambigu, maar dat verleidt haar er niet
toe epistemologische zekerheid te zoeken middels een procedure van zuivering van
onze ervaring, zoals de analytische filosofie wilde. Het is eerder andersom: de empirische filosofie beschouwt ook de resultaten van de wetenschappelijke kennisvorming en van de filosofie zelf als ervaringsfeiten. Kortom, de empirische filosofie
staat niet tegenover een. analytische of theoretische filosofie. Zij verdedigt zichzelf
ook niet in. termen van wetenschappelijkheid. Wel wijst ze erop dat de producten
van de filosofische traditie deel uitmaken van een veel breder empirisch-filosofisch
veld, waarin ook uiteenlopende andere culturele producten en praktijken een rol
spelen.
Andersom zijn de resultaten en gegevenheden van de filosofische traditie niet
automatisch, nog filosofisch relevant, alleen omdat zij ooit als 'filosofie' bestempeld
zijn. In vergelijking met Benjamins filosofische empirie is bij voorbeeld Rorty s omschrijving van de filosofische praktijk als een voortgaande dialoog met de grote den-
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kers uit het verleden hopeloos naïef en onkritisch. Rorty's daarmee contrasterende
P°g*ng a a n de literatuur filosofische vragen en probleemstellingen te ontlenen, lijkt
de filosofische empirie uit te breiden, maar dan wel ten. koste van de specificiteit van
het literaire genre. (Rotty 1989)
Dergelijke fouten tracht de empirische filosofie nu juist te vermijden.. Haar cmpirie omvat in potentie alle bestaande teksten en strekt zich. ook uit tot de wereld
van de beelden, als ook die van de dingen, maar zij zoekt niet naar een eenvoudige
uitruil tussen de verschillende genres en disciplines, noch. naar een uiteindelijke reductie van de diversiteit van het tekstuele veld tot een soort grondtekst, ook niet in
de vorm van een voortgaande conversation of mankind. Deze quas i-kritische en quasihistorische amendering van de filosofie blijkt bij nadere beschouwing juist onkritisch en ahistorisch, zoals de essayist Stefan Hertmans onlangs in een mooie lezing
over de internationalisering van de cultuur verduidelijkte. (Hertmans 1999) De gedachte van een conversation of mankind wil in laatste instantie gelijk maken wat niet gelijk is; zij wil iedereen tot filosofen maken, maar dreigt zo van vele praktijken en. er~
varingsvelden het reeds aanwezige filosofische element juist over het hoofd te zien.
Er gaapt een principiële en cruciale kloof tussen de gramsciaanse notie dat alle mensen filosofen zijn en de rortyaanse idee dat alle mensen filosofen zouden moeten
zijn.
We moeten bij voorbeeld, dichters en schrijvers niet lezen alsof ze filosofen zouden zijn, zoals Rotty en ook Nussbaum doen, oftewel als auteurs die filosofische
problemen soms beter oplossen of benaderen dan de filosofen zelf We moeten dichters en schrijvers lezen als auteurs met typisch dichterlijke of literaire problemen en
vragen, vragen die soms echter tot problematiseringen leiden die filosofisch van
aard zijn. Zo ontdekte Benjamin in Baudelaires pogingen een nieuw publiek voor de
poëzie en een nieuwe poëzie voor zijn publiek te vinden de filosofische problematiek van de ervaarbaarheid als de overgang van een voor-industriële naar een industriële ervaringswijze. Baudelaires dichtkunst fungeerde zo als empirisch materiaal
voor de herformulering van de filosofische vraag naar de ervaring. (Benjamin 1991,
87-88) Benjamin deed hier precies wat Foucau.lt in de inleiding bij het tweede deel
van zijn Hktoire de la scxualké aanduidde als de typisch filosofische praktijk om door
gebruik te maken van een weten dat er vreemd aan is (aan de filosofie, het dichterlijke weten bij voorbeeld, RB), (...) het recht (te krijgen) te verkennen wat in zijn eigen
denken (het filosofische, RB) kan worden veranderd'. (Foucauit 1984, 14) We zien
hier ook de kleine, maar cruciale nuance tussen Benjamins behandeling van Baudelaire en bij voorbeeld Heideggers omgang met Hölderlin. (Heidegger 1954) Heideggers aan Hölderlin ontleende motto 'dichterisch woh.net der Mensch' plaatst de relatie tussen filosofie en poëzie meteen'in de sfeer van de onmiddellijkheid of de
Eigemlkhkeit, zoals Adorno zou zeggen: laat ons allen dichter worden.
Zo ook Rorty en Nussbaum die het ethisch tekort van de filosofie trachten te
compenseren middels een beroep op een direct ethische of normatieve literatuur.
De empirisch filosoof Benjamin daarentegen laat de dichterlijke problematiek in
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tact, maar ontwaart daarin een dimensie die filosofische aspecten heeft. Zo bestond
Benjamins empirie uit het werk. van sociale en economische historici, uit de romanen. dichtkunst van Hugo, Zola, Baudelaire, Kafka en Proust, uit de journalistiek en
essayistiek van Kraus en Kracauer, uit de filosofische teksten, van de Duitse Romantiek, van. Bergson, 'Nietzsche en Simmel, maar ook uit architecturale en stedebouwkundige bronnen zoals die van Haussmann, Giedion, Loos en weer anderen. Net zo
fungeerden de schilderkunst, fotografie, reclame, film. en het dagblad als materiaal
voor het filosofische onderzoek van Benjamin, dat duidelijk de trekken vertoonde
van wat Foucault in zijn essays over Kant een 'ontologie van het heden' noemde. In.
die essays gebruikte Foucault de kleine essays van Kant over de Franse Revolutie en
de Verlichting om aan te tonen dat zich. daar voor het eerst een nieuw soort filosofische vraagstelling aftekende: de vraag naar het heden of de actualiteit als filosofische
vraag. Op verhuld polemische wijze wijst Foucault Kant aan als degene die twee
radicaal verschillende moderne praktijken van filosofiebeoefening in gang heeft
gezet: enerzijds de filosofie ais 'analytiek van de waarheid', een postmetafysische
voortzetting van de aloude filosofische zoektocht naar een laatste grond of universele wet, een zoektocht die Foucault elders typeert als de toch ietwat lachwekkende
poging anderen van buitenaf de wet te willen voorschrijven of de les te willen, lezen;
en anderzijds de filosofie als 'ontologie van het heden', kortom als een poging onze
hedendaagse waarheden en onze omgang daarmee kritisch te onderzoeken. (Foucault 1986, 29-37)
Het mag duidelijk zijn dat Kants essays vooral een filosofische voorgeschiedenis
van de ontologie van het heden vormen, en dat het ongetwijfeld ook mogelijk is andere en oudere voorbeelden te vinden van dit type filosofische vraagstelling. Maar de
impliciete boodschap van Foucaults genealogie lijkt te zijn dat de moderne filosofie
voorzover zij een filosofie van de moderniteit wil zijn, zich zal moeten ontplooien
als een ontologie van het heden. Dat is wat ik een vorm van empirische filosofie zou
willen noemen.
Vrijwel alle twin tigs te-eeuwse filosofen hebben empirisch-filosofische trekjes,
maar weinigen hebben getracht die expliciet en programmatisch te ontwikkelen.
Benjamin is een van de vroegste en sterkste voorbeelden, Bachelard een ander, maar
pas sinds de al weer gepasseerde hoogtijdagen van het postmodernisme wordt de
empirische filosofie in alle toonaarden beoefend en is van schoolvorming sprake.
Foucault, Latour en Hacking zijn drie toonaangevende voorbeelden van een filosofische praktijk die soms de grenzen van de filosofie ver overschrijdt en die ook doorwerkt in of juist ondersteund wordt vanuit andere disciplines, waaronder de geschiedschrijving, de antropologie en de sociologie, maar ook uiteenlopende niéuwedisciplines als de cultural studies, de mediakunde, organisatiekunde, et cetera.
Deze dwarsverbanden en overlappingen lijken de zelfstandigheid van de filosofie, in zoverre heeft Rorty gelijk, nadrukkelijk op het spel te zetten. Dat hoeft echter
allesbehalve te betekenen dat we rekening moeten gaan houden met het einde van
de filosofie of het begin van een soort postkritisch tijdperk van eindeloze herhaling
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van. vanzelfsprekendheden. Die angst voor een soort ondergang in de schijn, is nu
precies kenmerkend voor wat de empirische filosofie al sinds decennia betitelt als
"de moderne problematiek van de ervaarbaarheid', 'de ambiguïteit van. de moderne
'
ervaring' of zelfs als 'het probleem van de ervaringsarmoede of ervaringsloosheid'.
Wetenschappelijke diversiteit en organisatorische complexiteit behoren tot de typisch moderne veroorzakers van een voortdurende strijd om. de definitiemacht over
de ervaring. Veel ervaringswijzen zijn in het verloop van die strijd meer of minder
gediskwalificeerd geraakt, en de toegenomen snelheid waarmee wetenschappelijke
en technologische veranderingsprocessen verlopen, hebben de futilisering van de
alledaagse ervaring soms heel acuut gemaakt. Dat maakt het werk van de empirische
filosofie
des te belangrij ker en actueler.
F i l o s o f i e , g e s c h i e d e n i s en

politiek

Dat brengt me bij een tweetal laatste overwegingen omtrent de aard en werkwijze
van de empirische filosofie. Als 'ontologie van het heden' staat de empirische filosofie in directe relatie tot een tweetal nabijgelegen domeinen, dat van de geschiedenis
en dat van de politiek. Met de empirisch filosofen Benjamin en Foucault ben ik van
mening dat elk tijdperk een eigen type filosofie genereert en dat de empirische filosofie de filosofie van de moderniteit is. Natuurlijk, is de moderniteit allesbehalve een
eenheid, geen enkel tijdperk is homogeen en in zichzelf besloten. Filosofieën zijn
variaties op een dominant historisch thema, en evenmin als de middeleeuwer letterlijk aan de katholieke god was onderworpen en hij wel degelijk, in staat was om zijn
relatie tot die godheid tot voorwerp van filosofisch en wetenschappelijk onderzoek
te maken, zo zijn wij modernen in staat onze ervaring en de ervaarbaarheid van onze
leefwereld kritisch te onderzoeken. Onze filosofische relatie met de geschiedenis
staat daarmee echter in het teken van die dominante thematiek, in ons geval vooral
die van de ervaring en de ervaarbaarheid. Juist voor de empirische filosofie kan het
besef van de radicale andersheid van bij voorbeeld de middeleeuwse of antieke filosofie een. belangrijke filosofische intuïtie vormen, die haaks staat op de vertrouwde
gedachte dat wij bij voortduring in gesprek, zijn met onze grote voorbeelden uit het
verre verleden. Het zijn de filosofische interventies en problematiseringen in het
hier en nu die de relevantie van een dergelijk gesprek bepalen. Tegelijk maakt die
voorrang voor het actuele vraagstuk van de ervaarbaarheid alle ruimte voor een
praktijk van historisch onderzoek van juist andere dan de gecanoniseerde filosofische of wetenschappelijke visies. Een filosofische geschiedschrijving is niet hetzelfde als een geschiedschrijving van de filosofie.
De definiëring van filosofie als een. ontologie van het heden brengt haar gevaarlijk dicht in. de buurt van de politiek. Wat is een ontoloog van het heden anders dan
een intellectueel, kortom iemand die zijn of haar kennis inzet in het maatschappelijke debat?-Kortom: is mijn pleidooi voor empirische filosofie niet gewoon een ingewikkelde manier om hetzelfde te zeggen wat Rorty niet lang geleden al zei toen
46

hij al die geesteswetënschappelijke navelstaarders aan de Amerikaanse universiteiten opriep wakker te worden, uit hun derridiaan.se sluimer en hun maatschappelij ke
verantwoordelijkheden onder ogen. te zien? Op? filosofen, sluit de rijen en. zetje in
voor echte, serieuze zaken: doe wat aan de armoede en de maatschappelijke tweedeling, bestrijdt het maatschappelijke onrecht. Neem stelling! Wees een goede Amenkaan! (Zie onder andere: Rorty 1.999, 252 e.v.) Rorty s kritiek op het politieke escapisme van veel voormalige progressieve beoefenaars van de humanities was zeker niet
onterecht en. ligt in het verlengde van eerdere aanvallen op de academische zelfgenoegzaamheid in die kringen van o.a. Cornel West en William Mitchell (Zie Boomkens (red.) 1992,76-100) Het is echter de vraag of Rorty met zijn. kritiek een Jilosojïschc
daad stelde of zich slechts uitsprak als een geletterde ckoyen die genoeg heeft van de
politieke afzijdigheid van voormalige leden van de New Left in een rijd waarin juist
de sociaal-economische tegenstellingen in de VS groter zijn dan tevoren. Rorty loopt
hier hetzelfde risico als met zijn eerdere pogingen de filosofie tegen de literatuur uit
te spelen; die pogingen waren gestoeld op een armzalige empirische kennis van de
literatuur zelf en op een filosofistische vertekening van diezelfde literatuur. Nu lijkt
hij de filosofie (of de geesteswetenschappen) al te direct te willen inruilen voor de
politiek, wat de politiek al te snel opzadelt met filosofische taken. Luuk van Middelaar heeft in. zijn boek. Politicidc'onlangs duidelijk gemaakt hoe funest een filosofisering of moralisering van de politiek in de Franse politieke filosofie van deze eeuw
uitwerkte.
De empirische filosofie kan geen politiek instrument of direct instrument in de
politiek zijn, maar ze kan wel degelijk van politiek belang zijn. De moderne nationale politiek worstelt al decennialang met problemen die het direct politieke domein verre te buiten gaan, problemen van nationale en culturele identiteit, van de
status en inhoud van burgerschap, van de verhouding tussen staat, markt en civil society, om nog maar te zwijgen van de problematiek van de maakbaarheid van de samenleving en de rol van wetenschap en techniek en van intellectuelen daarbij. Aan
al die kwesties kleven filosofische aspecten, die onder andere juist op het grensvlak
liggen van het politieke en het culturele: juist daar ligt voor de door Rorty aangeklaagde cultuurfilosofen en geesteswetenschappers bij uitstek een taak. Niet de taak
de politiek de les te lezen met normatieve modelletjes van filosofische makelij, wel
door het debat over de mogelijkheden en de grenzen van de politiek te stimuleren.
Dat vereist echter een grote vertrouwdheid met de politieke empirie, en dat behoort
helaas tot de grote zwakte van vrijwel alle hedendaagse filosofie, de empirische overigens niet uitgesloten.
Maar wat aanvankelijk een zwakte lijkt, hoeft dat bij nader inzien niet altijd te
blijven. Immers, wat is er zwak aan de gebrekkige vertrouwdheid van de filosofie
met de politieke realiteit op het moment waarop vrij algemeen wordt vastgesteld
dat de politiek zelf grote moeite heeft contact te houden met de alledaagse ervaring?
Ik heb het nu onder andere over de problemen die met name de nationale politiek ervaart met kwesties die zich niet langer alleen op nationaal vlak laten benaderen, laat
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staan oplossen. Daarbij gaat het enerzijds om zaken die zich vanwege de grote schaal,
onttrekken aan een louter nationale aanpak en aan de macht die vanuit nationaal
perspectief ontplooid kan worden, maar het gaat anderzijds ook. om soms uiterst
particularistische of lokale kwesties, die zich onttrekken aan de logica van een nationale rationaliteit.
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Die curieuze dubbelheid die de relatie tussen het wereldomspannende enerzijds
en het zuiver particuliere of lokale anderzijds sinds enige jaren, bepaalt, behoort tot
de meest acute problemen van de empirische filosofie, maar is tegelijkertijd ook een
direct politieke kwestie van een vergelijkbaar gehalte als de 'sociale kwestie' of de
klassenstrijd de afgelopen anderhalve eeuw en feminisme en emancipatie van vrouwen enkele malen in diezelfde periode is geweest. Dat waren sociaal-culturele gevechten waarin zowel direct materiële belangen als tegelijk ook meer complexe
kwesties op het vlak van identiteit en ervaarbaarheid een rol speelden. Hetzelfde
geldt nu voor het voortgaande proces van globalisering: aan de ene kant gaat het
hier in vele gevallen om het naakte overleven zelf, om klassenstrijd, uitbuiting en armoede, aan de andere kant is het een proces en een gevecht waarin gestreden wordt
om de definitiemacht over onze dagelijkse ervaring en onze identiteiten, als man of
vrouw, stedeling, buurtbewoner, vaderlander, werker, hacker, wereldburger. Over
ervaarbaarheid gesproken...

Literatuur

f

Benjamin, W. (1991) Klemefilosojievan het/laneren. "Passages, Parijs, Baudelaire. Amsterdam, SUA.
Boomkens, R. (red.) (1992) De asceet, de tolk en de verteller. Richard Rorty en het denken van het Westen. Amsterdam, Krisis-onderzock 4.
Boomkens, R. (1998) Een drempelwereld. Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid. Rotterdam, NAi-uitgevers.
Cauter, L de (1995) Archeologie van de kick Amsterdam, De Balie/Halewijck.
Foucault, M. (1984) Het gebruik van de lust. Nijmegen, SUN.
Foucault, M. {1986) Kant, de Revolutie, de Verlichting. Krisis 24.
Heidegger, M. (1954) Vortrage undAufsatze. Pfiillingen, Neske.
Hertmans, 5, (1999) Htergoat het over, in kunst en cultuur. Amsterdam, De Balie.
Middelaar, L van (1999) Poltticide. De moord op de politiek in de fmnsifihsofie. Amsterdam, Van Gennep.
Rorty, R. (1989) Contingency, irony and solidarity. Cambridge, Cambridge University Press.
Rorty, R. (1999) Philosophy arid social hope. Londen, Penguin Books.

48

